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Istung algas kell 18.00,
lõppes kell 19.00
Istungit juhatas: Tanel Mõistus
Protokollis: Raili Särev
Istungist võtsid osa: M.Krusel, V.Paalaroos, A.Adoberg, G.Vaikma, A.Kokser, I.Laido,
M.Õunloo, J.Murdla, I.Krustok Ü.Lindus, T.Mõistus, Erki Fels, L.Mägi, K.Kask,
M.Käver;
Puudusid: S.Ušakova, V.Harkovski;
Kutsutud: Enno Fels, E.Käsi, V.Vacht, T.Suslov, M.Mäger, A.Reiska (registreerimisleht
lisatud protokollile).
T.Mõistus avas istungi.
T.Mõistus avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati: ühehäälselt (13 poolt) järgmine linnavolikogu istungi päevakord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Linnapea aruanne
Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019
Keila Linnavolikogu 26.04.2011 määruse nr 7 „Keskkonnakaitsega seotud
küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (Luha 7-29 ja Kruusa
11a-7)
Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras (Haapsalu mnt
27)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiiru tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ülejõe tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine(Kuuse tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lõuna tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsa tänav T1)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsa tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav T1)

15.
16.
17.
18.
19.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav T2)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Niine tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tamme tänav)
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tuula tee T1)

Päevakorrapunkt 1
Linnapea aruanne
T.Mõistus andis sõna Enno Felsile.
E.Fels: linna elanike arv 1. augusti seisuga on 9769, iive on positiivne – juulis
registreeriti 13 sündi ja 3 surma.
Tulumaks laekub hästi: juulis laekus tulumaksu 6,6% rohkem kui möödunud aasta juulis.
Suvel on tehtud mitmeid remonte: Piiri tänava ja Ehitajate tee remont, lisaks väiksemad
teetööd.
Tänavavalgustusprojekt hakkab ühele poole saama. Praegu käivad asfalteerimistööd ja
seadistamised. Projekt peaks olema lõpetatud oktoobriks.
Paldiski maantee remont aitab lahendada linna mitmeid kitsaskohti. Kahjuks on sellega
kaasnenud ummikud, mis on tekitanud õigustatud pahameelt. Tööde lõpp-tähtaeg on
detsember, selleks ajaks on täielikult valmis ka uus sild.
Kultuurikeskuse remont on lõpetatud – uuendati elektrisüsteem ja remonditi fuajeed.
Samuti valmivad peatselt Vikerkaare lasteaia kaks uut rühma, nii et oktoobris peaksime
saame uued lapsed lasteaeda võtta. Lisaks käib praegu lasteaia territooriumil
mänguväljaku rajamine.
27. juunil toimusid linnas Kaitseliidu õppused.
4. juulil lindistati Laulasmaal laulusaade, kus võistlesime Keila vallaga.
Suvel oli linnas Keilas Doonortelk. Koguti 138 liitrit verd.
15. augustil toimusid järjekorras teised Hoovilugude päevad, mis väga hästi korda läksid.
I.Laido: Keila linna nimi jõudis tänu kahele segakoorile baltikumi ja põhjamaade
kaardile. Nimelt võttis Keila linn osa Balti- ja Põhjamaade Laulupeost koguni kahe
kooriga.
Enno Fels Ü.Lindusele: pagulasteemast on praegu juttu olnud väga üldiselt.
Konkreetselt meiega sel teemal sidet võetud ei ole.
Ü.Lindus: kas Keila linn planeerib teha elanike seas küsitluse pagulaste linna võtmise
kohta?
Enno Fels: sellist küsitlust plaanis teha ei ole. Pigem tuleb tegutseda targalt ja vaatama
rahulikult, mis arengud ees on.
E.Käsi: SOS Lastekülas on meil mitmeid saatjata alaealisi. Nendega saame me hakkama.
A.Kokser: kas on mingit infot uue Tervisekeskuse rajamise arengute kohta?
Enno Fels: perearstid praegu veel arutavad, millised variandi võtavad, kas Keila Haigla
või Keskväljaku ruumid.
Me soovime, et rahataotlus esitatakse ühte kohta perearstikeskuse rajamiseks, mitte ei
takerdutaks omavahelistesse vaidlustesse.
I.Laido: kultuuri- ja sotsiaalkomisjonid külastasid Keila Haiglat ja see jättis mulle väga
hea mulje. Oluline perearstide sinna minekuks on ka see, et haiglasse tulevad tulevikus
eriarstid.
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Erki Fels: perearstikeskuse asukoha valikul on ennekõike oluline patsientide heaolu.
Keilas peaks olema üks korralik perearstikeskus.
Enno Fels: minul ega ühelgi linnavalitsuse liikmel ei ole erahuvi perearstikeskuse
asukoha kohta.
Otsustati: võtta esitatud info teadmiseks.
Kalle Kask saabus kell 18.05
Allar Adoberg saabus kell 18.20
Päevakorrapunkt 2
Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019
T.Mõistus andis sõna Avo Reiskale.
A.Reiska: määruse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna arengukava juurde
kuuluva eelarvestrateegia ja tegevuskava aastateks 2016-2019 vastuvõtmine.
Avalikul väljapanekul tehti kaks ettepanekut:
1. Keila linnaliin transpordib igal aastal lapsi Keila Kooli, kes aga peavad Keila Kooli kui
ka näiteks SOS bussipeatuses ootama bussi lageda taeva all. Siin annaks kindlasti midagi
ära teha.
2. Tasuks kehtestada, et uued krundid ei tohi olla väiksemad kui ca 2500m2, saavutamaks
ilusam ja vabam linnapilt.
Avalikul arutelul kohalolijad arutasid antud ettepanekuid: esimene punkt on linna
arengukavas sees ja seda täidetakse vastavalt võimalustele. Teise ettepanekuga nõus ei
oldud, sest linna tingimustes on seda keeruline täita.
Eelarvestrateegias on tehtud oluline muudatus, mis annab positiivse mõju tundlikkusele:
KEHA laenulepingu muudatuse mõjud on kajastatud:
Põhiosa tagasimakse aastas 528 000 asemel 480 000 eurot, kajastatud on ka intressi
vähenemine ja lepingu lõpptähtaeg on nüüd aastal 2020.
A.Reiska L.Mägile: kruntide suurendamise ettepanek on planeeringu teema ja seda
arengukava all pole vaja käsitleda.
Sotsiaalkomisjoni esimees K.Kask: komisjon toetas eelnõud.
Kultuurikomisjoni esimees Erki Fels: komisjon toetas määruse eelnõud.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas määruse eelnõud esitatud
kujul.
Korrakaitsekomisjoni esimees V.Paalaroos: komisjon toetas määruse eelnõud.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
11 “Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2016-2019“
(määrus lisatud protokollile).

3

Päevakorrapunkt 3
Keila Linnavolikogu 26.04.2011 määruse nr 7 „Keskkonnakaitsega seotud
küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: volikogu määruse eelnõu eesmärk on seadusega kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine linnavalitsusele.
Riikliku järelevalve ülesannete täitmine eeldab kiiret ja vahetut tegutsemist, mida
volikogu üldjuhul üks kord kuus toimuvad istungid ei võimalda, mistõttu on otstarbekas
nende toimingute tegemine delegeerida linnavalitsusele. Linnavalitsus määrab
konkreetsed ametikohad, milliseid täitvad ametnikud viivad läbi riikliku järelevalve
menetlusi.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjoni toetas määruse eelnõud esitatud
kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
12 “Keila Linnavolikogu 26.04.2011 määruse nr 7 „Keskkonnakaitsega seotud küsimuste
lahendamise delegeerimine linnavalitsusele“ muutmine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 4
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: volikogu määruse eelnõu eesmärk on täiendada keskkonnakaitseliste
küsimuste linnavalitsusele täitmiseks volitamise määrust.
Määruse eelnõu paragrahv 1 punkt 1: pakendiseadust on täiendatud § 171 lõikega 13:
kogumiskohad määratakse kindlaks taaskasutusorganisatsiooni ja kohaliku omavalitsuse
organi vahel sõlmitavas kirjalikus lepingus. Kuna üldjuhul sõlmib lepinguid Keila
linnavalitsus, on ka selle lepingu sõlmimise volitamine linnavalitsusele otstarbekas. Keila
linnavalitsusel on sõlmitud MTÜga Eesti Taaskasutusorganisatsioon tähtajatuna kehtiv
leping 11.01.2007 ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜga tähtajatuna kehtiv leping alates
23.03.2009.
Määruse eelnõu paragrahv 1 punkt 2: 01.07.2015 jõustunud ehitusseadustikus
sätestatakse varem veeseaduses reguleeritud puurkaevude, puuraukude ja salvkaevude
ehitamisega seonduvad küsimused.
Keskkonnakomisjoni esimees J.Murdla: komisjoni toetas ühehäälselt määruse eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
13 “Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine“ (määrus lisatud
protokollile).
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Päevakorrapunkt nr 5
Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: Volikogu määruse eelnõu eesmärk on 01.07.2015 jõustunud
ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine
linnavalitsusele.
Keila linna ehitusmääruses on sätestatud kuni 30.06.2015 kehtinud ehitusseaduses
sätestatud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele, kuid uue ehitusseadustikuga tulid
juurde mõisted ehitusteatis ja kasutusteatis, mida ehitusmääruses ei käsitleta.
Ehitusmääruse tervikuna üle vaatamiseks on otstarbekas rakendada ehitusseadustikku
vähemalt pool aastat, et tuleksid välja võimalikud rakendamise kitsaskohad ja vajadus
ehitusmääruses toodud regulatsiooni muutmiseks. Käesoleva määrusega antakse volitus
linnavalitsusele ehitusseadustikus toodud ülesannete täitmiseks. Linnavalitsus määrab
konkreetsed ametikohad, milliseid täitvad ametnikud täidavad ehitusseadustikus toodud
ülesandeid.
Ettepanek on rakendada määrust alates ehitusseadustiku kehtima hakkamisest
01.07.2015.
Keskkonnakomisjoni esimees M.Õunloo: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani määruse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu määrusena nr
24“ Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine“ (määrus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 6
Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel (Luha 7-29 ja Kruusa
11a-7)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: ettepanek on müüa avalikul suulisel enampakkumisel tulu saamiseks ja kulude
vähendamiseks järgmised eluruumid, kuna need ei ole valitsemise otstarbeks vajalikud:
Keilas Luha tn 7 asuv korteriomand nr 29, tegemist on 1-toalise korteriomandiga,
üldpinnaga 32,8 m². Korteriomand on vaba kolmandate isikute õigustest.
Enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust. Avaliku enampakkumise alghinnaks on
19 000 eurot.
Keilas Kruusa tn 11A asuv korteriomand nr 7, tegemist on 3-toalise korteriomandiga,
üldpinnaga 57,6m². Korteriomand on vaba kolmandate isikute õigustest.
Enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust. Avaliku enampakkumise alghinnaks on
31 000 eurot.
Mõlemad korterid on praegu tühjad.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 33
“Linnavara võõrandamine avalikul suulisel enampakkumisel“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 7
Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras (Haapsalu mnt 27)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: käesoleva linnavolikogu otsuse eelnõuga tehakse ettepanek võõrandada OkMaalrid OÜ’le Keila linnale kuuluv hoonestamata kinnistu aadressil Haapsalu mnt 27
(endise Muusikakooli tagune).
Keila Linnavolikogu 28. aprilli 2015 otsusega nr 16 „Linnavara võõrandamine avalikul
kirjalikul enampakkumisel“ kohaselt oli kinnistu alghind 15 000 eurot. Enampakkumisele
ei laekunud ühtegi avaldust, mistõttu Keila Linnavolikogu tunnistas 16. juuni 2015
otsusega nr 22 „Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras
müümine“ enampakkumise nurjunuks ja volitas Keila Linnavalitsust korraldama
Haapsalu mnt 27 kinnistu müüki otsustuskorras.
Kinnistu ei ole linnale avalikuks otstarbeks ega valitsemiseks vajalik.
Linnavalitsuse ettepanek on võõrandada Haapsalu mnt 27 asuv kinnistu Ok-Maalrid
OÜ’le otsustuskorras hinnaga 10 000 eurot.
J.Murdla: Ok-Maaldrid OÜ-ga sõlmitavasse lepingusse peab kirja panema, mis ajaks
nad peavad mänguväljaku valmis saama ja millised on sanktsioonid, kui seda ei toimu.
T.Suslov: see kõik läheb lepingusse sisse jah.
Rahanduskomisjoni esimees J.Murdla: komisjon toetas eelnõud esitatud kujul.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 34
“Linnavara võõrandamine ja omandi üleandmine otsustuskorras“ (otsus lisatud
protokollile).
Päevakorrapunkt 8
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tiiru tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Tiiru tänava
tänavarajatist teenindav maa.
Tiiru tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna keskosas.
Tiiru tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Tiiru tänava teenindusmaa paikneb osaliselt endisel Tiiru tänava maaüksusel ja endisel
Keila kirikule kuuluval maaüksusel, mille tagastamise ja kompenseerimise menetlus on
lõpetatud, toimik suletud.
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Munitsipaalomandisse taotletava Tiiru tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 19. juuni 2015 korraldusega nr 216 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Tiiru tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 3606 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 35
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 9
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Ülejõe tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Ülejõe tee
tänavarajatist teenindav maa.
Ülejõe tee on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna idaosas.
Ülejõe tee maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Ülejõe tee teenindusmaa paikneb endistel maaüksustel A-37 ja A-28 maaüksustel (maa
tagastatud ja kompenseeritud, toimikud lõpetatud) ning Riigiraudtee maaüksusel
(subjektiks tunnistamise avaldust ei ole esitatud).
Munitsipaalomandisse taotletava Ülejõe tee maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 36
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 10
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kuuse tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Kuuse tänava
tänavarajatist teenindav maa.
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Kuuse tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas, taotletav
katastriüksus paikneb raudtee ja Haapsalu maantee vahelisel alal.
Kuuse tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Kuuse tänava teenindusmaa paikneb endisel maaüksusel A-38, mille maad on tagastatud
ja kompenseeritud, toimik lõpetatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Kuuse tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 250 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Kuuse tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 1313 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 29
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 11
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lõuna tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Lõuna tänava
tänavarajatist teenindav maa.
Lõuna tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas, taotletav
katastriüksus paikneb raudtee ja Haapsalu maantee vahelisel alal.
Lõuna tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Lõuna tänava teenindusmaa paikneb endisel maaüksusel 2674, mille maad on tagastatud
ja kompenseeritud, toimik lõpetatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Lõuna tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 251 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Lõuna tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 4592 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
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Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 38
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 12
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsa tänav T1)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Metsa tänav T1 tä
Metsa tänav T1 on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas,
taotletav katastriüksus paikneb Pargi tänava ja Vaikse tänava vahelisel alal.
Metsa tänav T1 maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Metsa tänav T1 teenindusmaa paikneb endisel Metsa tänava maaüksusel, mille
tagastamise kohta ei ole avaldust esitatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Metsa tänav T1 maaüksuse teenindusmaa piirid on
Harju maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 252 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Metsa tänav T1 maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 820 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 39
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 13
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Metsa tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Metsa tänava
tänavarajatist teenindav maa.
Metsa tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas, taotletav
katastriüksus paikneb Haapsalu maantee ja Vaikse tänava vahelisel alal.
Metsa tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Metsa tänava teenindusmaa paikneb endisel Metsa tänava maaüksusel, mille tagastamise
kohta ei ole avaldust esitatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Metsa tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
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Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 253 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Metsa tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 1412 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 40
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 14
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav T1)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Männiku tänav T1
tänavarajatist teenindav maa.
Männiku tänav T1 on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas,
taotletav katastriüksus paikneb Haapsalu maantee ja Vaikse tänava vahelisel alal.
Männiku tänav T1 maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega
riigi omandisse jätmise taotlusi.
Männiku tänav T1 teenindusmaa paikneb endisel Männiku tänava maaüksusel, mille
tagastamise kohta ei ole avaldust esitatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Männiku tänav T1 maaüksuse teenindusmaa piirid on
Harju maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 254 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Männiku tänav T1 maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning
maaüksuse teenindusmaa suuruseks 2701 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 41
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 15
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav T2)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
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T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Männiku tänav T2
tänavarajatist teenindav maa.
Männiku tänav T2 on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas,
taotletav katastriüksus paikneb Vaikse tänava ja Pargi tänava vahelisel alal.
Männiku tänav T2 maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega
riigi omandisse jätmise taotlusi.
Männiku tänav T2 teenindusmaa paikneb endisel Männiku tänava maaüksusel, mille
tagastamise kohta ei ole avaldust esitatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Männiku tänav T2 maaüksuse teenindusmaa piirid on
Harju maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 255 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Männiku tänav T2 maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning
maaüksuse teenindusmaa suuruseks 1590 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 42
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 16
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Männiku tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Männiku tänava
tänavarajatist teenindav maa.
Männiku tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas,
taotletav katastriüksus paikneb raudtee ja Haapsalu maantee vahelisel alal.
Männiku tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega
riigi omandisse jätmise taotlusi.
Männiku tänava teenindusmaa paikneb endisel maaüksusel 2697, mille maad on
tagastatud ja kompenseeritud, toimik lõpetatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Männiku tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on
Harju maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 256 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Männiku tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning
maaüksuse teenindusmaa suuruseks 3636 m².
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Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 43
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 17
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Niine tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Niine tänava
tänavarajatist teenindav maa.
Niine tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas, taotletav
katastriüksus saab alguse Metsa tänavalt ja on tupiktänav.
Niine tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Niine tänava teenindusmaa paikneb endisel maaüksusel 2474, millele on eitav otsus
subjektiks tunnistamise kohta ja endisel maaüksusel 2286, mille maad on tagastatud ja
kompenseeritud, toimik lõpetatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Niine tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 257 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Niine tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 1030 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 44
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 18
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tamme tänav)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Tamme tänava
tänavarajatist teenindav maa.
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Tamme tänav on Keila linna kõrvaltänav, mis asub Keila linna põhjapoolses osas,
taotletav katastriüksus paikneb Haapsalu maantee ja Vaikse tänava vahelisel alal.
Tamme tänava maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Tamme tänava teenindusmaa paikneb endisel Tamme tänava maaüksusel, mille
tagastamise kohta ei ole avaldust esitatud.
Munitsipaalomandisse taotletava Tamme tänava maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 258 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Tamme tänava maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 1176 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 45
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).
Päevakorrapunkt 19
Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Tuula tee T1)
T.Mõistus andis sõna Timo Suslovile.
T.Suslov: otsus on vajalik selleks, et taotleda Keila linna omandisse Tuula tee T1
tänavarajatist teenindav maa.
Tuula tee T1 on Keila linna põhitänav, mis asub Keila linna lõunapoolses osas, taotletav
katastriüksus paikneb Linnuse tänava, raudtee ja Ringtee vahelisel alal.
Tuula tee T1 maaüksuse kohta ei ole esitatud maa ostueesõigusega erastamise ega riigi
omandisse jätmise taotlusi.
Tuula tee T1 teenindusmaa paikneb endisel Tuula tee maaüksusel, mille kohta ei ole
tagastamise avaldust esitatud, endistel maaüksustel A-16 ja A-15, mille kohta puuduvad
subjektiks tunnistamise avaldused.
Munitsipaalomandisse taotletava Tuula tee T1 maaüksuse teenindusmaa piirid on Harju
maavanemaga kooskõlastatud.
Keila Linnavalitsus on 31. juuli 2015 korraldusega nr 259 “Maaüksusele koha-aadressi,
teenindusmaa suuruse ja sihtotstarbe määramine” määranud munitsipaalomandisse
taotletava Tuula tee T1 maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa 100% ning maaüksuse
teenindusmaa suuruseks 22041 m².
Keskkonnakomisjoni esimees Mati Õunloo: komisjon toetas eelnõud.
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T.Mõistus pani otsuse eelnõu vastuvõtmise hääletusele.
Otsustati: ühehäälselt (15 poolt) eelnõu vastu võtta Keila Linnavolikogu otsusena nr 46
“Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ (otsus lisatud protokollile).

T.Mõistus tänas kõiki osalejaid ja andis teada, et järgmise volikogu istung toimub
29. septembril kell 18.00.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tanel Mõistus
Volikogu esimees
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